Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 6 september 2022
VOLGNR.
22.101

PORTEFEUILLE
Van Oosterhout

22.437

Van der Weide

OMSCHRIJVING
Vaststellen besluitenlijsten
college 30 augustus 2022
Gunning bediening bruggen
en sluizen

VOORGESTELD BESLUIT
1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

Zaaknr.

1.

2326122022

2.
3.

22.438

Van der Weide

Beantwoording motie
Steenbreek

22.439

Van der Weide

Afwikkeling restpunten
Willinkplein

4.
1.
1.
2.
3.

4.

De bediening van bruggen en sluizen tijdens het recreatief vaarseizoen,
conform de opdrachtbrief, zoals opgenomen in Bijlage 2, uit te laten
voeren door de EMCO-groep;
De burgemeester machtigt de heer K. Niewold, teamleider, Beheer
Openbare Ruimte en Gebiedscoördinatie, om deze opdrachtbrief te
ondertekenen;
De kosten die hier mee gemoeid zijn € 151.143 als volgt te dekken:
- € 93.564 uit het budget Beheer Wegen en Kunstwerken (FCL.
60150);
- € 57.578 worden verrekend met de provincie Drenthe;
Een en ander middels een begrotingswijziging te regelen.
De gemeenteraad middels bijgaande brief te informeren over de
afhandeling van de motie ‘onderzoek aansluiting bij initiatief van
Operatie Steenbreek’ uit de raadsvergadering van 1 november 2021.
Enkele restpunten die voortvloeien uit het project Willinkplein Zuid af
te wikkelen door middel van de inzet van een gedeelte van het
restantkrediet van het project Willinkplein Zuid.
Ter uitvoering van punt 1 bijgevoegde overeenkomst aan te gaan met
een projectontwikkelaar;
Het college verleent mandaat aan de wethouder Ruimtelijke
ontwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid , de heer R. van der
Weide, beperkte ondergeschikte wijzigingen van redactionele aard aan
de overeenkomst, indien deze na het collegebesluit nog mochten
optreden, te accorderen;
De burgemeester machtigt de heer R. van der Weide, wethouder
Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid, bijgevoegde
overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
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1420132022
1845162022

22.440

Van der Weide

22.441

Leal

Beantwoording motie Forum
voor Democratie inzake
bouwstop Pottendijk
Subsidievaststelling Loods13
2021 theaterschool en
productiehuis

1.

De raad te informeren over de motie van Forum voor Democratie inzake
bouwstop Pottendijk middels bijgevoegde brief.

2778592022

1.

Op grond van artikel 17, eerste lid, van de Algemene
Subsidieverordening gemeente Emmen 2017 af te zien van het lager
vaststellen van de aan Loods13 verleende subsidie voor de theaterschool
en het productiehuis;
De subsidie aan Loods13 voor het jaar 2021 voor de theaterschool en het
productiehuis dientengevolge, conform de beschikking tot
subsidieverlening van 17 februari 2021, vast te stellen op € 99.000,-.
Conform het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften van 2 augustus 2022:
Het (ongedateerde) bezwaarschrift, binnengekomen op 10 december
2021, en de bezwaarschriften van 10 januari 2022 van bezwaarmakers
tegen de besluiten van 6, respectievelijk 22 december 2022 op basis van
de Wet openbaarheid van bestuur/Wet open overheid niet-ontvankelijk
te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten;
Het bezwaarschrift van 9 maart 2022, nader aangevuld op 23 maart
2022, tegen het handhavingsbesluit van 1 februari 2022 ten aanzien van
enkele bezwaarmakers gedeeltelijk gegrond te verklaren;
Het bezwaarschrift als bedoeld onder punt 2 ten aanzien van de overige
bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren;
De motivering van het primaire besluit van 1 februari 2022, als bedoeld
onder punt 2, aan te vullen en te besluiten om de betreffende
belanghebbende aan te schrijven op grond van schending van artikel
2:40 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
Het bezwaarschrift van bezwaarmakers van 23 maart 2022 tegen
afwijzing van een aansprakelijkstelling van 3 maart 2022 nietontvankelijk te verklaren;
Het bezwaarschrift van bezwaarmakers tegen een beslissing van de
Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften om geen tweede
hoorzitting te houden niet-ontvankelijk te verklaren;
De bezwaarschriften van 11 januari 2022 tegen het handhavingsbesluit
van 30 december 2022 ten aanzien van enkele bezwaarmakers deels
gegrond te verklaren;
De bezwaarschriften, als bedoeld onder punt 7, ten aanzien van de
overige bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren;
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Van Oosterhout

Besluit op bezwaar
handhavingsverzoeken
carbidschieten en
alcoholverbod en Wob-/Wooverzoeken
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10. De motivering van het primaire besluit van 30 december 2022, als
bedoeld onder punt 7, aan te vullen en in heroverweging op bezwaar te
besluiten om de belanghebbende een informerende brief te schrijven.

Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 29 maart 2022
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

Zaaknr.

22.262

Wanders

Eindverantwoording
voucherregeling Vitaal
Platteland

1.

708452022

Bijgevoegde eindverantwoording voucherregeling Vitaal
Platteland als centrumgemeente, namens de
Arbeidsmarktregio Drenthe, vast te stellen en in te dienen
bij het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie
Drenthe;
2. De gemeenteraad, middels bijgevoegde brief, te informeren.

Besluit
openbaar
per
29 maart 2022

Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 5 juli 2022
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

Zaaknr.

22.394

Wanders

Transitie Angelsloerdijk
13c tot opvanglocatie
voor Oekraïense
ontheemden

1.

2042962022

Het voormalig en leegstaand schoolgebouw op de locatie
Angelsloerdijk 13c geschikt te maken voor de opvang van
ontheemde Oekraïense vluchtelingen.
2. Deze locatie per 1 oktober 2022 in gebruik te nemen voor de
opvang van ontheemden uit de Oekraïne.
3. In afwijking van het gemeentelijk inkoop- en
aanbestedingsbeleid de opdracht voor de transitie een-opeen te gunnen aan Brands bouwbedrijf B.V. en
Installatiebedrijf de Groot B.V.
4. De totale kosten ad € 442.000, - excl. BTW te dekken uit de
vergoeding voor transitiekosten die het Ministerie van J&V
hiervoor beschikbaar stelt.
5. De raad hierover schriftelijk te informeren.

Besluit
openbaar
per
8 september
2022

